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Running dinner 2010
Tja, wat moet je daar nou over zeggen. Wat is en blijft dat toch leuk.
Het was zelfs zo gezellig dat ik hier en daar vergeten ben om wat foto’s
te maken. Dus sorry, als deze niet helemaal representatief zijn.
Dit jaar werd uitgegaan van een voor-,
een tussen- en een hoofdgerecht.
De planning was weer fantastisch. Met
een klein schoonheidsfoutje dat de
briefjes niet helemaal volledig waren.
Maar met een belletje tussendoor naar de
organisatie, was dat snel verholpen
Wat was voor mij nou zo geweldig aan
het Running Diner 2010 en wil ik
volgend jaar zeker weer meedoen?
Ten eerste deed ik het samen met een
vriendin die ik door de waan van de dag
veeeel te weinig zie. Daarnaast kreeg ik
complimenten over mijn huis, altijd leuk.
Ik heb mensen leren kennen die ik
misschien al 30 jaar van gezicht ken.
Later blijkt dat inderdaad nog van het
Stratums Eind te zijn. Mijn tussengerecht
was met drie fijne vrouwen die ik al jaren
ken en waarmee ik zeker een hele avond
(of twee) kan vullen. Mijn hoofdgerecht
was in een huis aan de speeltuin waar ik
vaak in “mijn” speeltuintijd kwam voor
de WC, thee en limonade. Leuk om te
blieken wat de nieuwe mensen aan het
huis hebben gedaan.

Ook nog mensen ontmoet die net als ik
kinderen op de Hasselbraam hebben,
hier al tien jaar wonen en we elkaar toch
nog nooit gezien hebben. Het eten was
niet alleen heel lekker maar wat ik heel
leuk vond is dat ik mensen heb leren
kennen die in een hele andere leeftijdsfase zitten en die je dus anders niet
zomaar tegenkomt.
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Children of the Buddha

In het vorige Rochusnieuws is het
al aangekondigd: op zaterdag 6
november was de opening van een
boekpresentatie en fototentoonstelling over Burma in ‘affaire
d’Antiques et Cadaux’ aan de
Hertogstraat. Het boek is prachtig
en de uitvergrote foto’s zijn adembenemend mooi. Met een korte
toespraak en een film werd de actie
verder toegelicht.
Annelies, Suzanne en Jan, bedankt! Jullie Burma is één van de armste landen van
hebben
het
weer
fantastisch Azië. Voor velen een mystiek en ‘gesloten’ land, bij het grote publiek alleen begeorganiseerd.
kend door de berichtgeving over het
Janine
repressieve militaire regime. In mei 2008
wordt het land zwaar getroffen door de
orkaan Nargis. Honderdduizenden verdrinken. Miljoenen blijven verstoken van
enige hulp. De regering weigert elke buitenlandse steun. Door het fraaie fotoboek ‘children of the Buddha’ te kopen
financiert u de bouw van scholen in
Burma. 500 boeken betekent één nieuwe
school, vier verkochte fotowerken betalen het meubilair. .Binnen zeven maanden na de eerste verkoopactie is de eerste
school al geopend, en een tweede is in
aanbouw. De gehele opbrengst wordt geschonken aan de Stichting Flying
Teachers, die daarvan de scholen bouwt.
Voor meer informatie en bestellen van
boek en foto’s:
www.flyingteachers.nl
Het toetje en de afterparty met alle deelnemers in het restaurant “het Hoefke”,
was een geweldige afsluiting. Dit door:
het uitwisselen van ervaringen en ge
rechten; maar ook het verder gaan met
de onafgemaakte gesprekken; het bij
praten met buurtgenoten die je al lang
niet hebt gezien; enz. enz. enz. Kortom
het was weer een geslaagde avond.

Marga,
met dank aan Paul
en Cor
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Redactioneel

Buurt-info
Buurtbestuur
Roland Heijman
Albert van der Grinten
info@rochusbuurt.nl
www.rochusnbuurt.nl

tel: 211 12 32
tel: 211 50 59

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie
Walther Willems
willems16@telfort.nl

tel: 212 61 93

Werkgroep Nieuwbouw
Albert van der Grinten
jose.albert@wanadoo.nl

tel: 211 50 59

Speeltuincommissie
Trudy Sturkenboom
robentru@hetnet.nl

tel: 211 14 10

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts
rochusnieuws@gmail.com

Een kille tijd, dat najaar. Heeft ook wel zijn charmes, zeggen ze, maar welke dan?
We moeten het er mee doen. Dat doen we ook deze keer weer met het Rochusnieuws
nr. 114. We brengen u de normale vaste rubrieken, die kent u. Verder als het mee zit,
een reflexie op het ‘Running Dinner’. Als het mee zit, want hier bij de redactie
werken we – zoals overal- met een deadline en dit keer is die deadline precies de
datum van het Running Dinner. Dit is een activiteit die zich telkens weer afspeelt
rond deze tijd in onze buurt. Het is een activiteit die alleen hier in de buurt bekend
is, wij hebben ‘m uitgevonden! En veel mensen in andere buurten zijn er stiekem
jaloers op, ze willen ook wel zoiets, maar om een of andere reden wordt het nooit
elders georganiseerd. Misschien is dat wel de charme van onze buurt, we laten anderen toe in onze eigen omgeving!

tel: 212 95 65

Opvallend is in de St. Jorislaan dat de ene na de andere aanbouw verschijnt. De een
pakt het nog grootser aan dan de andere. Reusachtige kraanwagens die hele bergen
bouwmateriaal in één keer over een huis heen tillen, een huizenhoge mortelmenger
en allemaal containers voor de deur. Er ontstaan juweeltjes van nieuwe leefruimten
in de achtertuinen.
Onze redactie is onlangs gevraagd om nieuws uit de buurt aan te leveren voor een
nieuw op te richten Eindhovense nieuws-site. Samen met andere buurtredacties gaan
we misschien ‘hogerop’! Toch blijven we met beide benen op de grond, hier op dit
stukje Eindhoven, in onze eigen Rochusbuurt. Dat is ónze charme. Wat júllie er van
vinden, kun je altijd kwijt op onze eigen site, met e-mailadres: rochusnieuws@gmail.
com.
Tot Rochus

Buurtbrigadier
Erwin van Melis
tel: 0900-8844
erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop
j.van.nierop@eindhoven.nl

tel: 14 040

Wijkcoördinator
Inez Wagemakers
i.wagemakers@eindhoven.nl

tel: 2388319

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground
tel: 06-53 3173 31 of 296 88 44
info@polyground.nl

Kopij Rochusnieuws

Half
december 2010 verschijnt
Rochusnieuws 115.
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot
en met woensdag 8 december a.s. mailen
aan: rochusnieuws@gmail.com of afgeven op Sint Jorislaan 18 of Willem van
Hornestraat 19.

november 2010 | Rochusnieuws 114 | pagina 3

Van de bestuurstafel…
Het bestuur maakt zich zorgen om de vele
woningsplitsingen en omzettingen in onze
buurt. Het gaat om woningen die gekocht
worden door projectontwikkelaars (in de
volksmond: huisjesmelkers..) en vervolgens
vaak illegaal verbouwd worden voor
kamerbewoning.
In de praktijk zien we dat er mensen uit andere
landen komen wonen, niet bekend met de
Nederlandse gewoonte van twee-wekelijks huisvuil buiten zetten bijvoorbeeld. Ook geeft het
parkeeroverlast omdat er meer bewoners
komen. Bovendien zijn het vaak mensen die er
kort wonen en dus geen enkele binding met de
buurt opbouwen. De leefbaarheid gaat achteruit,
mensen kennen elkaar niet meer en de sociale
controle ontbreekt.
In overleg met de Gemeente zijn we wel aandachtsgebied, dat betekent dat de buurt doorgelicht
wordt
op
legale
dan
wel
illegale kamerbewoning.
Is kamerverhuur dan zo erg? Nee op zich niet,
iedereen moet kunnen wonen, maar de
Rochusbuurt is al behoorlijk (over)belast. We
hebben al de hoogste woningdichtheid binnen
Eindhoven, met de op handen zijnde nieuwbouw
wordt dit nog meer. Genoeg is genoeg, het wel
leefbaar blijven!
Melden

Heeft u het vermoeden van illegale verbouwing in
uw straat meld het bij de gemeente telefoon
nummer: 14040, dit kan desnoods anoniem.
Albert van der Grinten

Rochus Culinair
Heb je een gezellig etentje met de redactie, blijken er bij 6 mensen
in totaal maar liefst 4 diëten te bestaan! Wat mocht de kok niet
gebruiken: koeienzuivel, koolhydraten (dus ook geen aardappelen,
rijst of pasta), vis en gluten. Wat blijft er over zou je denken.
Nou, heel veel hoor: vlees, groenten, fruit, eieren, geiten- en sojazuivel, zaden en noten. Hieronder het hoofdgerecht.
Lasagne, maar dan zonder deeglapjes.
Maak een Italiaanse saus:
-	fruit een ui, doe het gehakt
erbij en even losbakken
-	groenten erbij: knoflook,
prei, wortel, paprika, champignons (zelf te variëren)
-	Kruiden erbij: zout, peper,
oregano (evt. basilicum, tijm)
-	Een blikje of potje goede
kwaliteit tomatenpuree of
een blikje gepelde tomaten in
stukjes gesneden.
-	Even doorwarmen tot het net
gaar is
Neem een witte, Chinese of spitskool. Pluk de bladeren er zo heel mogelijk
vanaf en snijd het harde hart eruit.
Maak nu een stapel in je ingevette ovenschotel waarbij je een dun laagje saus
telkens afwisselt met een enkel laagje koolbladen. Eindigen met saus en
bovenop doe je wat geraspte geitenkaas. Even in de oven: 30 tot 40 minuten
op 200 graden.
Variaties of extra’s:

maak ook laagjes van courgette en/of geroosterde aubergine
leg dunne snippertjes geitenbrie op de koolbladeren, daar wordt het geheel
romiger van.
In deze ‘lasagne’ zit dus geen roux. Dat hoeft ook niet omdat de koollaagjes
gaar worden in de groentesaus.
Smakelijk eten!

Al 30 jaar een vert
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Van de Joriskerk

De klassieker van...

Het parochiesecretariaat is geopend van dinsdag t/m
vrijdag van 10 tot 12.00 uu Hier kunt u terecht voor het
opgeven van misintenties, het maken van een afspraak
en alle andere praktische parochie zaken. In die tijd zijn
we ook telefonisch bereikbaar. Buiten deze uren kunt u
in geval van dringende pastorale zaken bellen naar de
mobiele telefoon van de kapelaan, het nummer staat op
het antwoordapparaat van de parochie. De Mariakapel
is geopend op werkdagen van 8.00-12.00 uur. Het kerkhof is iedere dag geopend van 9.00-18.00 uur.
In 1945 werd het Eindhovens Dubbel Mannen Kwartet opgericht. Door groei van het aantal leden werd het koor omgedoopt tot mannenkoor Brabantzangers EDMK. Het koor
heeft een veelomvattend reportoire met oorspronkelijke liederen in de Slavische talen, maar ook stukken uit opera en operette, Nederlandse liederen en religieuze stukken. Het koor
heeft gezongen bij de ontvangst van de paus in Eindhoven. In
vele kerken, waaronder de Notre Dame in Parijs, heeft zij de
Eucharistie opgeluisterd. Zaterdag 13 november gebeurd dit in
de Sint Joriskerk
Kerstspel

Het is inmiddels een traditie om kerstavond om 19.00 uur een
kerstspel door en voor kinderen in de kerk op te voeren. Ook
dit jaar zouden we dat graag doen, maar daar hebben we wel
kinderen voor nodig. Ben jij ouder dan 4 jaar, en lijkt het je leuk
in ons kerstspel mee te spelen? Stuur dan een mailtje naar kapelaan@joriskerk.nl met je naam en leeftijd. Je hoort dan van
ons waar en wanneer het oefenen is, en 24 december speel jij
de sterren van de hemel.
Advent

De advent is de voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin
de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht.
Advent komt van het Latijnse woord voor “komst” of “het komen.” De advent telt altijd vier zondagen (de vier zondagen
voor
Kerstmis),
terwijl
het
totaal
aantal

De groene jaren ’70 stretcher: een feest der herkenning! Bij het ‘winterklaar’ maken van onze groene
stadstuin, dacht ik terug aan de zomer:
Hoogzwanger genoot ik de maand augustus van mijn verlof,
wachtende op het life-event dat mij en mijn man te wachten
stond.Een onmisbaar gebruiksvoorwerp gedurende deze
maand, waarin ‘niks doen’ sociaal geaccepteerd werd, was deze
jaren ‘70 stretcher. Even later door vrienden omgedoopt tot
mijn ‘zwangerschapsstretcher’. Vele uren bracht ik ongegeneerd door op deze ‘klassieker’.
Enkele maanden ervoor had ik de stretcher, met vooruitziende
blik, op de kop getikt tijdens een weekend met vrienden in
Frankrijk op een braderie. Het was moeilijk kiezen: het groen/
bruine of oranje/bruine exemplaar.
Bij terugkeer in onze ‘maison’ trok de stretcher veel bekijks.
Velen bleken vroeger thuis eenzelfde stretcher te hebben gehad. Herkenbare verhalen gingen vanzelf de ronde: de strubbelingen met in- en uitklappen van het ijzeren frame en ‘heb jij
ook eens met een
velletje tussen de
ijzeren
veren
gezeten?’
Met veel plezier
denk ik dan ook terug aan mijn tijd
op deze ‘klassieker’. Ik heb hem
bij het opruimen
van de tuinspullen
netjes opgeborgen
voor de komende
zomer. Ik kan niet
wachten!
Lisanne

lees verder op pagina 7

BOBLINE
hair & beauty

Geldropseweg 61A
5611 SE Eindhoven
T 040 - 211 57 38
F 040 - 291 24 67

Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00 uur
vrij 8.30 - 21.00 uur
za 8.30 - 17.00 uur
www.boblinehairandbeauty.nl

In de buurt van kunst
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In dit item wordt een kunstenaar uit de Rochusbuurt en zijn/haar werk belicht. Vandaag aandacht
voor Lucie Jansen. Zij woont in de Pastoor Dijmansstraat en heeft haar atelier in Tongelre.
Om met het atelier te beginnen. Geen
schildersezels deze keer, maar werk
banken met gereedschap. Lucie is veel
zijdig beeldhouwer
van oorsprong. Ze
werkt vooral in opdracht en haar
werk
is heel divers: persoonlijke interieurs,
meubels,
kunstobjecten, relatiegeschenken
die uitdagen, bekoren en verstoren
én functioneel zijn. Haar specialisatie is
verlichting, of in haar woorden: light as a
sculpture.
Bij haar werk kun je zien dat Lucie door
haar achtergrond als beeldhouwer een
goed ruimtelijk inzicht heeft. Zo zijn
haar lampen meer dan alleen decoratie
en een lichtbron. De schaduwen die haar
lampen creëren zorgen voor een extra dimensie. Dat ruimtelijk inzicht komt ook
goed tot zijn recht bij zoiets als het ontwerpen van een badkamer of keuken.
Lucie werkt heel ambachtelijk, alles
wordt handmatig gemaakt. Op en om
haar werkbank zijn nog overblijfselen
van de Dutch Design Week zichtbaar
zijn. Daarvoor heeft ze onder andere een
caravan gemaakt waarop aan de buitenkant takken en lampen bevestigd zijn.
Binnen bestaat de helft van de ruimte uit
een heerlijke bank die met zacht zwart
hoogpolig stof bekleed is. Aan de muren
hangen wandlampjes van gekreukelde

koperplaat die prachtige schaduwen creëren. Zo wordt de caravan een heerlijke plek om je
even af te zonderen.
Op Strijp-S kun je meer werk
van Lucie zien. De lichtstraat
van hanglampen die van het
Klokgebouw naar Area 51
loopt bijvoorbeeld. Gevolg van
de samenwerking met Buro
Lubbers
zijn
de
zitelementen met planten en verlichting
die van fruitkratten zijn gemaakt. Ze zijn
te zien vanaf de portiersloge aan de
Glaslaan.
Ik zie veel werk waarin natuurlijke
elementen gebruikt zijn. Zoals de stoel
met leuningen en poten van hertengewei.
Of een krukje van zwarte berkenstam
met een prachtig krullende schors.
Bovenop het krukje ligt een stukje schapenvacht waarin de kleur van de stam
doorloopt. (De vachten die Lucie gebruikt zijn restmateriaal, dus komen niet
uit de bonthandel) Verder zie ik bijvoorbeeld een staande lamp waarvan de kap
bestaat uit de hoorn van een long horn
cow. De windingen van de hoorn
worden voortgezet in de poot. Maar
evengoed kan een hele grote knalroze
plastic slabak omgetoverd worden in een
prachtige lamp omdat zijn kleur met een
lamp erin overweldigend mooi is.
Bij interieur opdrachten zoekt Lucie naar
blijvende verwondering door niet alles
helemaal perfect op elkaar af te

stemmen. Verrassingen die
toch soepel in het geheel
opgenomen worden. Zodat
je blíjft genieten van je persoonlijke woon- of werkomgeving. En er niet snel
op uit gekeken bent omdat
je alles zo braaf in consensus bij elkaar heb gezocht.
Voor een uniek project heeft
Lucie een wel heel unieke lamp ontworpen. In de Eindhovense binnenstad
komt de grootste kroonluchter ter wereld te hangen. Deze kroonluchter is een
bundeling van veiligheid, kunst en design, technologie en licht. Binnenkort
wordt het concept op originele wijze gepresenteerd, maar dit Rochusnieuws
heeft hierbij de primeur.
Wil je meer weten, kijk dan op haar website; www.luciejansen.nl Daarop staat
ook een link naar www.baysha.com waar
je haar tassen van bont kunt bewonderen. Er zijn overigens nog plaatsen vrij
voor ateliers in de loods waar Lucie
werkt. Bel gerust als je interesse hebt:
06-51940444.
Marga
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Buurtpreventie
Straatcoördinatoren

KidsTalk estafette

Jac van Bergeijk
St. Jorislaan 88

Deze week heeft Zilver Veeger aan haar nichtje de “kidstalk”-vragen
gesteld. Dus deze week zijn de antwoorden van Sophie de Feber.

Toine van Dongen
Pastoor Dijkmansstraat 31
dongen31@xs4all.nl

Wie ben je?
Ik ben Sophie en ik ben 8 jaar oud. Ik heb
twee zusjes, Kiki en Madelief. En mijn vader
en moeder zijn Hans en Ingrid. Ik zit in
groep 5 van de Hasselbraam.

Roland Heijman
W. van Hornestraat 13
roland.heijman@zonnet.nl
Cathérine Marie
St. Rochusstraat 63
c.marie@riseindhoven.nl
Joris Westerwoudt
Tuinstraat 4
joris.westerwoudt@gmail.com

Flatcoördinator
Koen van de Noort
De Rozentuin 53
noort42@zonnet.nl

Wat is je lievelings……….:
Ik vind geschiedenis het leukste vak
op school. Ik ben dol op pannenkoeken. Het liefst ga ik naar Pareis
op vakantie. Het lekkerste snoepgoed
is een suikerspin. Blauw is mijn lievelingskleur. En op TV kijk ik graag naar Ketnet.
Waaraan heb je een hekel?
Ik heb er een hekel aan als iemand me verveeld.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn paardrijden en met vakantie gaan.

Hoofd- en Straatcoördinator

Wat is een goede/slechte eigenschap?
Ik ben lief maar als mama weg is pak ik wel eens een snoepje.

Walther Willems
Hoefkestraat 16
waltherwillems@gmail.com

Van welke muziek hou je?
Ik vind de muziek van “kids top 50” leuk.

Gevraagd
Rustige werkende vrouw zoekt een
kamer of etage, met eigen was- en
kookgelegenheid. Ik ben Duitstalig,
maar leer al snel Nederlands door
mijn baan in Brabant.
Anja, tel. 06-58841642

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? Waarom?
Ja ik vind de Rochusbuurt leuk, omdat er vriendinnen wonen
Wie zou je willen zijn?
Mezelf
Wat wil je later worden?
Topontwerper
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?
De volgende keer wil ik Kiki interviewen (zusje)

Schoenmakerij
Hans Bonnema
Kwaliteit is
onze garantie
Geldropseweg 115

www.pikado.nl
dinsdag schoteldag
donderdag pizzadag,
pizza’s vanaf €5,50
zaterdag pastadag

Alle dagen geopend
van 14:30-0:30uur,
u kunt bij ons pinnen!

Droomwereld
Spelen, integreren en leren: dat is de opzet van
Spilcentrum Rochusbuurt. Met haar peuterwerk op
saltoschool De Hasselbraam in de Tuinstraat maakt
de Droomwereld deel uit van dit spilcentrum.
Dat betekent voor de peuters: direct contact met andere
kinderen en een gemakkelijke aansluiting op hun mogelijk toekomstige school. De locatie is zonnig en ruim en helemaal ingericht op de ondernemingslust van kinderen. Een royaal
aanbod aan materialen voor de kinderen, maakt de peutergroep tot een speelparadijs voor de leeftijdsgroep twee- tot
vierjarige kinderen
Het peuterwerk kent twee vormen:
- opvang vanaf de vroege ochtend tot in de namiddag
-	traditioneel peuterspeelzaalwerk waarbij het kind een of
meerdere verkorte dagdelen komt spelen
Elke groep heeft maximaal veertien kinderen tussen twee en
vier jaar. De peuters staan onder de hoede van twee peda
gogisch medewerkers. Via het spel leren kinderen met emoties
om te gaan, ze doen ervaringen op, ontdekken zichzelf en
de wereld om hen heen. Naast deze activiteiten blijft er veel
ruimte over voor vrij spel, zowel binnen als buiten.
Als de basis goed is ontwikkelen kinderen zich beter, ook op
lange termijn. Dat is voor kindercentrum de Droomwereld de
reden om de VVE-methode Piramide door te voeren in alle
groepen. Piramide is een totaalprogramma waarin aandacht is
voor de cognitieve, emotionele en fysieke ontwikkeling van elk
kind. Waar nodig geven zij duidelijke grenzen aan, maar laten
de kinderen zoveel mogelijk eigen keuzes maken.

november 2010 | Rochusnieuws 114 | pagina 7

vervolg van pagina 4 - van de Joriskerk

weekdagen kan variëren. Tijdens de advent wordt licht in de
duisternis verwacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder wordt, leven wij toe naar de komst van Jezus Christus,
het “Licht der wereld.” Het naderen van het licht wordt in de
advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de adventskrans, die alle kerken en in veel scholen en huiskamers
wordt opgehangen. Een adventskrans is gemaakt van dennengroen of andere groene takken en draagt vier kaarsen, voor
elke adventszondag een. Iedere zondag wordt er een kaarsje
meer ontstoken, zodat op de laatste zondag van de advent vier
brandende kaarsen het naderende kerstfeest aankondigen..
Christenen leven altijd in de verwachting op de komst van de
Heer. In de advent, als de komst van het kindje Jezus wordt
verwacht, denken ook heel bijzonder aan het moment van
Christus’ wederkomst. De advent is dan ook een tijd van hoop,
van inkeer en van gebed. De grote vragen van dood, leven en
verrijzenis worden overwogen. De liturgische kleur is daarom
paars. Het Gloria (Eer aan God) wordt niet gezongen of gebeden. Dit vreugdelied zongen de engelen in Betlehem op de eerste Kerstmis. Na vier zondagen zonder Gloria klinkt het op
Kerstavond weer als een nieuw lied, dat we met de engelen mogen meezingen, vol vreugde over de geboorte van Jezus. De
oud testamentische lezingen in de advent zijn voor het merendeel genomen uit de profeet Jesaja, die Israel op weg zette om
de verlosser te ontvangen. In de Evangelies komen we vaak de
laatste grote profeet tegen. Johannes de Doper, de voorloper
van Jezus. Hij is het die Hem zal aanwijzen met de woorden;
“Zie het Lam Gods, dat wegdraagt de zonden der wereld.”
Maar de hoofdrol is in de advent ongetwijfeld weggelegd voor
Maria, die wacht op de geboorte van haar kind.
Ik wens ons allen van harte een goede voorbereiding op
Kerstmis toe.

Aanmelding voor elke vorm van kinderopvang bij de
Droomwereld loopt via een inschrijfformulier. U kunt dit inschrijfformulier telefonisch aanvragen of via de website van de
Droomwereld. Een aanmelding bij het kindercentrum is vrijblijvend en kosteloos.

Geopend van maandag
tot en met zaterdag
Geldropseweg 53
Foon / Fax 040 211 03 04
www.desandwichclub.nl

kapelaan Geelen

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595
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Puzzel
w d e i

grijs, groen en papier

h S i	b	 u S t i

m	b	r

Grijze bak

M	 A	D	U	 A L	E	U	 S K V O L V O

Dinsdag
23 november, 7 en 21 december

B	U	U	 A R N A	E	T	 O Y O	T	 A	l

Groene bak

A	D	 B	T	T	 K	D	 N L	D	 F K	D	E	l

Dinsdag
30 november, 14 en 28 december

E	 R A L O	E	 O K	D	 A A Z P A	s

Oud papier

T	 L	E	E	 C B S	E	D	 R A O N	U	r

Woensdag
24 november, 8 en 22 december

E	 Y	I	 R	W	W	I	 C	M	M	 O C	T	E	 O

Plastic, Glas

L	M	E	 B A O A A	I	 O	I	 V L R	y

Dagelijks, parkeerterrein Jumbo, Geldropseweg
of Albert Heijn, Leenderweg.

O	M	 O G O L O	T	 N A R	M	E	 O	c
R N	E	 R L	M	 A	I	 O C	I	 A	D	 R	E
E	H	D	 S	E	I	 N	D	D	 C	D	U	 S L t

Colofon

C A A	U	W	 A	W	 N	E	 O R	T	I	 C i

Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging en wordt 7x per jaar huis aan
huis verspreid in een oplage van 775 stuks in
de Rochusbuurt.

T	M	 S	T	I	 A	D	 N	U	 Y	H	D	 R O	f

Redactie:

H	 A	E	 S	T	I	 S S L G N N	I	E	a

Henk Aarts, Lisanne Aarts, Janine Ficheroux en
Marga Verhoeven

Streep onderstaande woorden weg. De resterende letters vormen de oplossing.
Info en aanmelden als redactielid:

ALFAROMEO
AUDI
AUTIBIANCI
BENTLY
BMW
CADILLAC
CHEVROLET
CITROEN
CLIO

DAEWOO
DAF
DAEMLER
DATSUN
DODGE
FIAT
FORD
HYUNDAI
LANCIA

Elke woensdag en zaterdag
tussen 12:00 - 14:00 uur
verkoop van ambachtelijk
brood vanuit garagepoort.
Gebak kan iedere
dag op bestelling.
Bel dan even
van tevoren,
tel. 211 29 06

LANDROVER
MASERATI
MAZDA
MERCEDES
MITSUBISHI
MORRIS
NSU
OLDSMOBILE
OPEL

ROLLSROYCE
SAAB
SEAT
SKODA
TOYOTA
TWINGO
VOLKSWAGEN
VOLVO

rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:
Judith van Overbruggen
Paul van Vorstenbos

Produktie:
KoppieKoppie Eindhoven
www.koppiekoppie.com

